Evenemangsbeskrivning 2019

MPC Stjärngolf
Erbjuder er en företags- och nätverksgolf utöver det vanliga. Evenemanget har 16 års erfarenhet och har
utvecklats till en av Sveriges största och mest exklusiva företagsgolftour. Ni ges en unik möjlighet att
med kunder och/eller personal, tillbringa en heldag i sällskap med kända profiler från idrotts-,
nöjesvärlden eller näringslivet.
Touren har tre svenska deltävlingar som arrangeras Stockholm, Sundsvall och Göteborg med upp till
trettiotvå fyrbollsteam och tiotal hålvärdar, totalt drygt hundrafemtio deltagare per ort. Vinnarna per ort
går vidare till Europatävlingen som avgörs i Marbella och är en del av Marbella Business Weekend.
Vinnaren i Marbella går vidare till Miami South Beach.
Ett evenemang som ständigt utvecklas
År 2019 arrangeras MPC Stjärngolf för sextonde året i rad och har därmed byggt upp ett stort intresse
bland partners, deltagare och media. 2006 var det år där evenemanget fick sitt genombrott gällande
partners, deltagare och medialt. Ny projektledare var golfproffset Jonathan Fransson som tog med sig
sina erfarenheter från stora tävlingar och kontakter inom golfvärlden. 2007 flyttades tävlingen från
Österåkers GK till Scandinavian Masters banan Arlandastad GK och evenemanget växte ytterligare med
fler samarbetspartners och än större mediabevakning. 2009 var det premiär för TV-sändning när TV4
Sport visade evenemanget tre gånger. 2010 utökades evenemanget med att även arrangeras i Göteborg
hos Hills GC. 2011 höjdes nivån ytterligare genom att Stockholmstävlingen flyttades till Sveriges
exklusivaste golfanläggning Bro Hof Slott GC. Det gjordes även en utökning i form av Höga Kustens
Örnsköldsvik i samarbete med Peter ”Foppa” Forsberg och hans bana Veckefjärdens GC. 2012 nåddes
målet med att bli en landstäckande tour genom att Malmö blev södra regionens spelort och Barsebäcks
GCC som tävlingsbana. 2014 utökades evenemanget med en Europatävling i Marbella, en satsning som
föll mycket väl. 2015 kvarstod samtliga spelorter men satsningen utökades med bland annat TV-sändning.
2016 utökades satsningen med än fler deltagare och starkare inramning. 2017 blev det en utökad satsning
med ett flertal nyheter som välgörenhet, extra fokus på damteam som ska bredda nätverksamheten än
mer, Visby som ny spelort med mera. 2018 utökades satsningen med ytterligare en spelort genom
Sundsvall och därmed representera region norr.
2019 fortsätter med samma grundinramning med handplockade team, än starkare inramning och fortsatt
satsning för en utökning av damteam. Touren fortsätter att vara landstäckande men minska från fem till
tre tävlingsorter. Genom detta kommer vardera spelort att kunna utökas och få en än starkare inramning
och nätverkande.
Idén bakom MPC Stjärngolf
MPC Stjärngolf ska förena nytta med nöje. Det är ett event för företag där det ges möjligheter till
affärssamarbeten, i en inramning av sportslig tävlingsnerv och underhållning. De kända profilerna som
adderas till varje team ger evenemanget den stjärnglans som namnet utlovar. Utöver en högklassig
golftävling innehåller MPC Stjärngolf ett flertal kringarrangemang i samband med tävlingen och vid
efterföljande bankett, prisutdelning och efterfest.
Turneringen är riktad till företag. Dessa deltar med team av egna medarbetare och utvalda
kunder/samarbetspartners. Företagen har även möjlighet att profilera sig på eventet genom olika
partnerskap i nivåer från Titelpartner till Hålvärd.
Genom MPC Stjärngolf kan ni lägga allt ert fokus på kund- och personalvård, vilket är betydligt svårare
om ni genomför ett evenemang själva. Exempel på detta är Handelsbanken som lade ner sin egen
golftävling och i stället varit med från premiären 2010 i Göteborg, de har haft upp till 12 egna team.
Evenemangets stjärnstatus och högklassiga prisbord ger ett högt sportsligt och medialt intresse.

Citat
”Vi valde att lägga ner vår egen golftävling för att i stället satsa på MPC Stjärngolf vilket medförde att vi
fick vara deltagare i ett högklassigt evenemang och kunde lägga allt fokus på våra kunder” Per Wall,
Handelsbanken.
”Det är den bästa företagsgolf jag deltagit i”, var profilen Peter Jihdes utlåtande om MPC Stjärngolf.
”Det är fantastiskt bra, det är enda evenemanget jag är med på sommaren och trivs väldigt bra, jag
kommer att komma tillbaka i många år framöver”, var profilen Henrik Zetterbergs utlåtande om MPC
Stjärngolf.
Tidpunkt
MPC Stjärngolftour 2019 spelas i Stockholm torsdagen den 27 juni, Sundsvall torsdagen den 22 augusti
och Göteborg torsdagen den 29 augusti och avslutas med att vinnarna deltar i Marbella Business
Weekend. Miami arrangeras i slutet början av 2019.
Stockholm – Bro Hof Slott Golf Club
MPC Stjärngolf i Stockholm kommer att avgöras på Bro Hof Slott Golf Club har rankas etta hos Golf
Digest flera år i rad. Klubben har två högklassiga banor.
MPC Stjärngolf avgörs på The Castle Course är som The Stadium Course ritad av Robert Trent Jones Jr
men har en helt annan design. Banan är byggd med samma höga kvalitet och grässorter. Till skillnad från
The Stadium Course har banan så kallade ”playable wasteareas” och kantas av det vackra höga gräset
(Aurora Gold).

Sundsvall – Timrå Golfklubb
MPC Stjärngolf gör comeback med Norrland som tävlingsregion. Tävlingsbana blir Timrå Golfklubb
som är Europas Nordligaste seasidebana.
Golfbanan blev spelklar sensommaren 1988. Här spelar du på högklassig bana med vattenhinder eller
sidovattenhinder på 17 av de 18 hålen. Närheten till skog och vatten och ett rikt fågelliv banar väg för en
golfupplevelse att minnas.
Timrå Golfklubb anses av många besökare som en av dom största utmanande banor man spelat.
2009 utsåg klubben till Årets Golfklubb i Sverige. Klubben har idag drygt 1300 medlemmar och besök
årligen av ca 5600 greenfeegäster.

Göteborg – Göteborgs Golf Club
MPC Stjärngolf arrangeras för sjunde året i rad i Göteborg. Tävlingsbana är historiska Hovås golfbana
som drivs av Göteborgs Golfklubb. Klubben bildades 1902 under namnet Göteborgs Idrottsförbunds
Golfafdelning och är den äldsta golfklubben i Sverige. Göteborgs golfklubb var den första klubben i
Sverige som miljöcertifierades enligt ISO14001.

Marbella – La Zagaleta
För fjärde året i rad arrangeras MPC Stjärngolf:s Europatävling i exotiska Marbella. Denna gång på den
exklusiva banan La Zagaleta.
La Zagaleta klassas som en av Europas mest exklusiva och lyxiga privata Resort. Anläggningen består av
36 Parkland-hål där både den gamla och den nya banan kombinera inramning med berg, Medelhavskog
och fantastisk utsikt över Alboránhavet, Afrika och Gibraltar.
Banorna är dynamisk design med doglegs, antingen vänster eller höger. Banan är relativt kort och mycket
teknisk.
Inramningen inger lugn och tystnad och vid en golfrunda är det mycket vanligt att man kan se fasan,
hjort, Mufflonfår med mera.
Miami – The Fox Club
The Fox Club ligger i ett naturreservat längs Floridas östkust ungefär mitt emellan Miami och Orlando,
var tidigare en privat klubb för ett fåtal medlemmar. Anläggningen ägs av svenska HCN Property AB.
Banan har inland-park-karaktär. Majorvinnaren Darren Clarke har tillsammans med tidigare delägaren
Eoghan O´Connell svarat för en redesign. Banans greener har fått utmärkelsen "Best-conditioned greens
in South Florida".– Banan är helt magisk och det finns en air av mystik runt hela klubben. The Fox Club
är en undangömd skatt som nu vaknar upp med ett nytt ansikte, säger delägaren Roy Lövgren i ett
pressmeddelande.
Program
Dagen börjar med incheckning med efterföljande uppvärmning och tävlingsinformation. Därefter Shotgun start och en runda på 18 hål. Golfrundan avslutas med After Golf i klubbhuset därefter bankett
.

Tävlingsformat
MPC Stjärngolf spelas i fyrbollar där varje lag ”förstärks” med en profil. Lagtävlingen avgörs i en PB över
18 hål. På banans hål 1-6 räknas den bästa poängen/hål, på hål 7-12 de två bästa, hål 13-17 de tre bästa
och på hål 18 alla fyra scorer.
Endast en lagmedlem får spela på ett hcp högre än 25. Om två eller fler lagmedlemmar har högre hcp än
25 får den med högst hcp spela på sitt och övriga max tillgodoräkna sig 25.
Om laget endast består av 3 spelare, tilldelas de en ”fiktiv” spelare. Denne får 1 poäng på banans udda
hål och 2 poäng på jämna (alltså totalt 27 poäng).
Då banans 18:e hål kan vara direkt avgörande för lagets resultat, startar inget lag från detta hål.
Priser
MPC Stjärngolf kommer att erbjuda ett högintressant prisbord för att öka tävlingens attraktion samt för
att locka kända profiler, företag och media.
Första priset för vinnande team per ort vid Sverige-touren är en weekend till Marbella och deltagande vid
Marbella Business Weekend. Vinnarna i Marbella får en weekend till Miami South Beach.
Exempel på andra priser evenemangsupplevelser, VIP-paket, golfartiklar som bagar, klubbor och kläder.
Förutom detta finns det exklusiva HIO-priser. Alla deltagare kommer dessutom att utrustas med ett
startkit från våra partners.
Spelare/profiler
Till MPC Stjärngolf 2019 tillsätts golfpro/kända profiler från sport- och nöjesvärlden samt näringslivet.
Företagen med ett lag på 3 personer, får spela med en profil. Tävlingen har tidigare gästats av profiler
som Peter ”Foppa” Forsberg, Mats Sundin, Henrik Lundqvist, Kristin Kaspersen, Erik Hamrén, Henrik
Zetterberg, Niklas Strömstedt, Christian Olsson, Andreas Johnsson, J-O Waldner, Richard Sjöberg, Olof
Mellberg, Nicklas Bäckström, Anders Eriksson, Peter Jihde, Joakim Haeggman, Sara Lumholdt, Per-Ulrik
Johansson, Louise Karlsson, Frank Andersson, Carin Koch, Steffo Törnqvist, Christer Ulfbåge, Måns
Möller, Måns Zelmerlöw, Anders ”Ankan” Pamström, Jonas Jerebko, Tomas Brolin, Curt Lundmark,
Anders Timell, Richard Herrey, Kennet Andersson, Måns Nathanaelson, Hardy Nilsson, Johan Mjällby,
Hans Fahlén, Johan Ejeborg, Linus Wahlgren med flera.

Sidoarrangemang
Det kommer att arrangeras många olika sidoarrangemang, både under tävlingen och vid banketten. Under
spelets gång kommer ett flertal deltävlingar att ske, exempelvis: närmast hål, rakast/längsta drive etc. Det
kommer även att ske aktiviteter vid flertal hål, exempelvis: klädesmärkeshålet, bilhålet, restauranghålet,
båthålet, klockhålet etc.

Bankett
Efter dagens spel anordnas en bankett där spelare och partners bjuds in. Banketten innehåller talk show,
middag, prisutdelning, underhållning och ett flertal överraskningar. Här ges ett utmärkt tillfälle till
sedvanligt eftersnack, mingel och nätverkande.
År 2019 arrangerades banketten i Stockholm hos Operaterrassen, Sundsvall hos Quality Hotels och
Göteborg hos restaurang Fiskekrogen samt Marbella hos Puente Romano.

Talk show
En särskild programpunkt vid banketten är Talk show vilket genomförs i form av en intervju med ett par
av profilerna.
Evenemangsplan
MPC Stjärngolf är en plattform där företag ska träffas och knyta nätverk. Därför arrangeras en
partnerträff i god tid innan evenemangsdagen för gemensam information om tävlingen samt knyta
nätverk. I samband med partnertävlingen går vi igenom marknadsrätter och ytor för varje enskild partner,
allt för att vara väl förberedd inför evenemangsdagen.
MPC Stjärngolfs partners
Några exempel på partners till MPC Stjärngolf är Nordic Choice Hotels, BMW, Breitling, Telia, Philipson
Söderberg, Skandia Mäklarna, Dagens Industri, Carlsberg med flera.
Varumärket MPC Stjärngolf 2019
Partners har rätt att använda namnet MPC Stjärngolf samt bilder från eventet i sin marknadsföring och
annonsering. Bilder och filmmaterial producerade inom ramen för eventet kan användas utan kostnad
för partners i syfte att kommunicera sin medverkan i evenemanget.
Grafiskt material
MPC Stjärngolf har en grafisk profil som kommuniceras i alla led i
eventproduktionen. På affischer, inbjudningar och annonser exponeras
partners logotyp på ett sätt som harmoniserar väl med manéret.
Utformning och framställning av exponeringsmaterial för evenemanget
erbjuds även för samtliga partners.
Henrik Lundqvist med sitt team

Media
Det mediala intresset för MPC Stjärngolf är stort och har utökats för varje år med en ännu bredare och
större bevakning.
Evenemanget har nu satt sig och skapar därmed ett naturligt intresse. De kända profilerna ger en
automatisk dragningskraft. Bearbetning av media sker främst genom traditionella pressreleaser utformade
för nationell dagspress, branschmedia, radio och TV. Flera webbsidor med både golf- och
nöjeslivsanknytning kommer även att rapportera inför och efter arrangemanget.

-

MPC AB
MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm som verkar över hela landet och även internationellt.
MPC har 16 års erfarenhet av relationsskapande verksamhet och skräddarsyr aktiviteter för företag och
deras kunder. Våra insatser kännetecknas av hög klass och utförs med ett stort personligt engagemang
samt hög servicenivå.
Exempel på kunder till MPC AB är Handelsbanken, Microsoft, GE Money Bank, NK, Nordea, SPP,
Carlsberg, O’ Learys, SEB, Zurich Insurance, Swedbank, Telia, Trygg Hansa, Autoropa, Audi m.fl.

Partnerskap MPC Stjärngolf 2019
Partnerstruktur MPC Stjärngolf
Titel-/Huvud-/Del-/Media- och Rangepartner, Officiell leverantör, Hålvärd samt Bankettpartner
Exponering och kommunikation
Evenemangsreklam och kommunikationsmaterial för MPC Stjärngolf
- Billboard
- Affisch
- Banderoller
- Ackrediteringskort
- Exponering för media-office
Andra möjligheter
MPC Stjärngolf skapar ett utmärkt och unikt tillfälle att demonstrera partnerns produkter mot kunder
och media. I samband med arrangemanget kommer tävlingens partners att erbjudas möjligheten att forma
ett personligt program för sina gäster, anställda, kunder och leverantörer. Titel-/Huvud- samt
Delpartners erbjuds hålvärdskap med samtliga rättigheter.
Exponering i PR- och marknadsföringsmaterial samt vid sidoarrangemang
Titel-/Huvud-/Del- och Mediapartner samt Officiella leverantörer erhåller reklamyta, logotyp eller
motsvarande dekoration på följande kommunikationsverktyg för MPC Stjärngolf:
- Startlista
- Ackrediteringskort
- Officiell inbjudan
- Officiell pressmapp
- Officiell resultatlista
- Övriga officiella grafiska applikationer
- Intervjuvägg
Externa kommunikationsverktyg
• Annonser i dagspress
• Pressreleaser enligt fastlagd kommunikationsstrategi
• Officiell hemsida samt samarbetspartners hemsidor
• Exponering i material som distribueras av officiella mediapartners till MPC Stjärngolf
Varumärket MPC Stjärngolf
Titel-/Huvud-/Delpartner har rätt att använda namnet MPC Stjärngolf samt bilder från eventet i sin
marknadsföring och annonsering. Bilder och filmmaterial producerade inom ramen för eventet kan
användas utan kostnad för partners i syfte att kommunicera sin medverkan i evenemanget.
Kontakt
Arrangör: MPC AB
Tel: 08-452 22 30
Mail: info@mpcab.se
Hemsida: www.stjarngolf.se

Projektledare: Marcus Palmquist
Tel: 08-452 22 32
Mail: marcus.palmquist@mpcab.se

